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ُة َمِزيٌج بَْيَن الـَخياِل َوالواِقِع َهِذِه الِقصَّ
تاأليف : لي كيونج يونج

ي « ، و» هل  ٌة للأَْطفال ، منها : » َجدِّ فولة ، وَلـها �أَعماٌل َق�ص�صيَّ �صة في در��صات �لطُّ جت في جاِمعة » �صونج جيان جو�ن « ، متخ�صِّ تـخرَّ
هذه �أر�ض �صتوية ؟« و» �ِصْرو�ل ُجوْبلن « .

ر�صوم : اأَيام �صو جين

رِة ، و�أر�دْت �أن تقدم ُر�صوًما َتتَّ�ِصُم  وَّ غٍة ِبَمْعَهد » فروبل « للُكُتِب �لـُم�صَ امًة غيَر متفرِّ ْطفاِل .. َوَقْد َعمَلْت َر�صَّ �ضٍ َعديدٍة للأَ َوَر ِق�صَ َر�َصَمْت �صُ
ويَتر �لأَْحمر« ... ة »�ل�صُّ باألو�ِن ُحبٍّ م�صرقٍة ، َكما �أَنَّها قامت بكتابِة َوُر�صوِم ق�صَّ
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اِت �ُشوِق » كا�ِشيزان « في َحّي »هواجوك  اأََحِد َمَمرَّ اِبعِة َفْجًرا ، َوفي  في الرَّ

مِة »�ِشيوؤول« .. تَ�ْشتَِعدُّ اإِْحَدى العاِمالِت في َمْخَبِز َكْعِك الأُْرِز ،  دونج « ِبالعا�شِ

قيِق .. ِلَبْدِء َعَمِل الَكْعِك ِبَطْحِن الأُْرِز الـَمنْقوِع في الماِء َمَع الدَّ



نِة ُكلِّها .. َطواَل اأَيَّاِم ال�شَّ

يٍَّة َكبيرٍة ِمَن الأُْرِز ، ثُمَّ تَقوُم  يِّدةُ الَّتي تَْعَمُل ِبالْـَمْخَبِز تَْح�شيَر َكمِّ اْعتاَدِت ال�شَّ

ِبَخلِْطها َمَع َدقيِق الأُْرِز في اإِناٍء َكبيٍر ..

يَّتَيِْن ُمتَ�َشاِويَتَيِْن : ُم َدقيَق الأُْرِز اإلى َكمِّ كانَْت تَُق�شِّ

يًَّة ِمنْها ِللَْبيِْع ... تَْطَرُح َكمِّ

يِّدِة » ِكيم « .. يَِّة الأُْخَرى ِلل�شَّ َوتَْحتَِفُظ ِبالَكمِّ

يَّتَيِْن ُمتَ�َشاِويَتَيِْن.. ُم الـُحبوَب الـَحْمراَء ُحلْوةَ الـَمذاِق َكَذِلَك اإلى َكمِّ َكَما كانَْت تَُق�شِّ







ْت ِبداِخِلِه َطَبقًة ِمْن  يِّدةُ تَ�َشُع الإِناِء ، َوَقْد َر�شَّ يِة ، كانَِت ال�شَّ َوَعلى بُخاِر الَغالَّ
يها ِبَطَبقٍة ِمَن الـُحبوِب الـَحْمراِء ُحلْوِة الـَمذاِق، ثُمَّ َطَبقٍة  َدقيِق الأُْرِز ، ثُمَّ تَُغطِّ
اأُْخَرى ِمْن َدقيِق الأُْرِز ، ثُمَّ تُعاوُد نَثَْر الـُحبوِب الـَحْمراِء َعلَى �َشْطِح الَكْعكِة ...

البُخاِر،  َعلَى  َمْطهوٍة  َكْعكٍة  َعلَى  ِللُْح�شوِل  اٍت  َمرَّ ةَ  ِعدَّ الَعَمليَُّة  َهِذِه  ُر  َوتَتََكرَّ
لَِذيذِة الـَمذاِق ...



يِة راِئحٌة َزكيٌَّة .. َوَل يَكاُد يَْم�شي َوْقٌت َطويٌل ، َحتَّى تَفوَح ِمَن الَغالَّ

»كالنْج ... كالنْج «.. 

وِق .. غيرِة الَّتي تَْقتَِرُب ِمْن َمْدَخِل ال�شُّ اإِنَُّه �َشْوُت اأَْجرا�ِس الَعَربِة ال�شَّ

ماءُ تُ�ْشِقُط اأَْمطاًرا اأَْم ثَلًْجا ، َفَقْد كاَن �َشْوُت الأَْجرا�ِس يَِرنُّ  َو�َشواءٌ اأكانَِت ال�شَّ

يَْوِميًّا في التَّْوقيِت نَْف�ِشِه ..





يِة ، ُمْعِلًنا نُ�ْشَج  ِد ُخروِج البُخاِر ِمْن َفتْحِة الَغالَّ ِبـُمَجرَّ

يِّدةُ ِب�َشْحِبها خاِرًجا َوتَْقطيِعها اإلى  الَكْعكِة ، تُباِدُر ال�شَّ

ِة ِبالُحبوِب  �شراِئَح .. َكما تَقوُم ِبتَْق�شيِم الَكْعكِة الـُمَحالَّ

الـَحْمراِء ُحلْوِة الـَمذاِق اإلى ِن�ْشَفيِْن ُمتَ�َشاِويَيِْن .

�لَعلقِة  ِلَتْو�صيِح  �لأَ�صا�صيُّ  يا�صّياتّي  �لرِّ �لـَمْفهوُم  هَي  ِبالتَّ�صاوي  �لِق�ْصمُة 

اِتِج َعِن �لِق�ْصمِة ِب�َصْكٍل عامٍّ .. َبْيَن �لُكلِّ َو�لـُجْزِء �لنَّ





يِّدةُ ِبتَْق�شيِم ِن�ْشَفي الَكْعكِة  تَقوُم ال�شَّ

ِة  َوالـُمَحـــــالَّ  ، ِبالبُخــاِر  الـَمْطهــَوِة 

ِبالـُحبــوِب الـَحْمـــــراِء الُحلْـــوِة ، اإلى 

ِن�ْشَفيِْن اآَخَريِْن ِبالتَّ�شاوي .





ُمنا�ِشًبا يَْكفي ِل�َشْخ�سٍ واِحٍد ..

ُر َعَمليَُّة الِق�ْشمِة َهِذِه ، َوتَتََكرَّ

اٍت ، اإلى اأَْن يُ�ْشِبَح  ةَ َمرَّ ِعدَّ

َحْجُم الِقْطعِة الواِحدِة، في ِنهايِة الأَْمِر ،







َغلََّفِت العاِمالُت بالْـَمْخَبِز �َشراِئَح َكْعِك الأُْرِز بَوَرٍق َجميٍل ، ثُمَّ َو�َشَعتُْه في 

يِّدِة » كيم « .. َعَربِة ال�شَّ

كالنْج ... كالنْج ...

تَتََدْحَرُج َعَجالُت الَعَربِة

وِق .. يِِّق ِبال�شُّ َعلَى اأَْر�شيَِّة الـَمَمرِّ ال�شَّ





وِق ، َوَقِد اْمتاَلأَْت  يِّدةُ » ِكيم « َمـَمرَّ ال�شُّ في َهِذِه الأَثْناء ، غاَدَرِت ال�شَّ

راِئِح الـُمَغلَّفِة ِمْن َكْعِك الأُْرِز .. ِة ِبال�شَّ َعَربَتُها َحتَّى الـَحافَّ





كيَّة َو�ُشْرعاَن َما انْتَ�َشَرْت راِئحُة َكْعِك الأُْرِز الزَّ

اِت الـُمجاِورِة ِللْـَمْخَبِز . في ُكلِّ الـَمَمرَّ



�شول « اإلى َمنِْزِلِه ،   – يونج   « َعْودِة  ِد  ِبُمَجرَّ

باحّيِة ، اأََخَذ  بَْعَد ِقياِمِه ِبتَْوزيِع الـَجراِئِد ال�شَّ

َمُه اإلى  يَبُه ِمْن َكْعكِة الأُْرِز ، َوَق�شَّ نَ�شِ

ِقْطَعتَيِْن ُمتَ�شاِويَتَيِْن ...

تَناَوَل » يُونْج « ِقْطعًة ِمنُْهما ...

َوتََرَك الِقْطعَة الثَّاِنيَة

ْغَرى ... ِل�َشقيَقِتِه ال�شُّ





يِّدِة » ِكيم «  ةُ ال�شَّ َمْت » جان نان « َجدَّ َق�شَّ

نَ�شيِبها ِمْن الَكْعكِة اإلى ِق�ْشَميِْن ُمتَ�شاِويَيِْن : 

ِق�ْشٌم ِلبِْنها الَِّذي َذَهَب اإِلى َعَمِلِه .. 

َعْت الثاني اإلى �َشراِئَح ُمتَ�شاويٍة.. َوَقطَّ

َمْت ُكالًّ ِمنْها ِق�ْشَميِْن ُمتَ�شاِويَتَيِْن.. َق�شَّ

ُقها ِببُْطٍء  ثُمَّ َق�َشَمِت �َشريحِة الَكْعكِة .. َوراَحْت تَتََذوَّ

َوا�ْشِتْمتاٍع ، داِخَل َفِمها...

الآَن ... اأَ�ْشَرَقْت �َشْم�ُس يَْوٍم َجديٍد ..





يِّدةُ العاِملُة في الـَمْخَبِز َعْر�َس ُمنْتَجاِتها ِمْن َكْعِك ِت ال�شَّ لََقْد اأََعدَّ

ًة ِل�ْشِتْقباِل الُعَمالِء َوِخْدَمِتِهم ... هّي ، ُم�ْشتَِعدَّ اِزِج ال�شَّ الأُْرِز الطَّ

لََقْد َعَر�ْشنا لََك َكيَْف يَبَْداأُ الَعَمُل �َشباَح ُكلِّ يَْوٍم في َمْخَبِز »كا�ِشيزان«



َحّي »هواجوك  » كا�ِشيزان « في  �ُشوِق  اِت  َمـَمرَّ ِبا�ْشِتْمراِر في  النَّا�ُس  يَتَزاَحُم 

مِة »�ِشيوؤول« ... دونج« ِبالعا�شِ

يِّدةُ » ِكيم « ِمْن بَيِْع ُكلِّ ما كانَْت تَـْحِملُُه الَعَربُة ِمْن َكْعِك الأُْرِز،  بَْعَد اأَِن انْتََهِت ال�شَّ

اتََّجَهْت ُمبا�َشرًة اإلى َمَقرِّ َعَمِلها ِبالـَحّي .



ة مدُّ الـَمفاهيم الرِّياضياتيّة التي بالقصَّ

لُْعبة رِياضياتيّة

َعَمُل َمأُْدبٍة َشهيٍَّة

ر  1- َدْع عر�ِئ�َصَك َتجل�ُض �إلى �لمائدة �ّلتي �أعددتها للـَماأُْدبة ، وتخيَّ
عام �لذي ترغب في َتْقديِمِه لـُهنَّ .. َفمثًل ، ُيـْمِكُنَك َتقديَم  كذلك �لطَّ

�أَْجز�ء �صغيرٍة،  �أو �إعد�ُدها في  بع�ض �لـَحْلوى �لتي يمكن �صناعُتها 

�أو يمكن عمُل كْعكة و�حدة ، يتمُّ َتْقطيُعها �إلى �أَْجز�ء �صغيرٍة ، يمكن 

�لتَّ�صارُك فيها �أو َتْق�صيُمها فيما َبْينهم ..

3- قْم بتق�صيم �لطعام �لذي �أعددته �إلى �صر�ئَح مت�صاويٍة ، 
عام ، عليك �أن  ت�صارك فيها كلُّ �لَعر�ئ�ض .. وقبل تق�صيِم �لطَّ
تفكر في �لَكْيفية �لتي �صيكون عليها �َصْكُل �لأَْطعمة ، عندما 
يتم تق�صيُمها بالتَّ�صاوي على َعرو�صتين .. �أو ثلَث .. �أو �أَْربع 

عر�ئ�ض .

ين  ْلتها بالطِّ 5- عندما تنتهي من َتْق�صيم �لأْطعمة، �لتي �َصكَّ
ًة  �ساِط نف�ِسه مرَّ ل�سال، على َمْدعواتك ، قْم بتطبيِق النَّ ال�سَّ

يَن وَطعاٍم حقيقّي !! يوٍف حقيقيِّ �أخرى ، ولكن مع �صُ

ين  �لطِّ من  �لأَْطعمة  من  �أنو�ٍع  َت�ْصكيَل  يمكُنَك   -2
ْل�صال .. كما يمكنك �إعد�َد طعاٍم �أكبر ِمْثل �لَكْعك  �ل�صَّ

و�لبيتز� .

مها  وق�صِّ  ، �صيكولته  �أو  َحْلوى  ِقَطَع  ْل  �َصكِّ  -4
بالتَّ�صاوي بين �لـَمْدعو�ت من َعر�ِئ�صك .

ة ِق�ْصمِة �لأَ�ْصياِء ِبالتَّ�صاوي .. اأَْهداف اللعبة : �إِْدر�ُك َكيفيَّ

ن ، �ِصكيٌن )قاِطع( بل�صتيكّية ، َعر�ِئ�ُض )ُلَعب( .. ْل�صال ُمَلوَّ اأدوات اللعبة : طين �صَ

خطوات اللعبة :



�صبة للأَْطفال في َعمليَّات  يا�صياتّية بالنِّ �أو �لرِّ رق �لح�صابّية  َيْكُمُن �ل�صتخد�م �لأْكَثُر �ُصيوًعا في �لطُّ
الِق�ْسمة ِبالتَّ�ساوي للأَ�ْسياء ؛ حيث ُ يمكنهم ، اأثناء ذلك ، َتْطبيَق اأكثر من َمْفهوم ريا�سياتّي ، في وقت 
كل �لهند�صي ..  و�حد ، مثل : �لعّد ، و�لح�صاب �لتَّناظري من خلل ُمماَثلِة �لأ�صياء ، و�لق�صمة ، و�ل�صَّ
ومن ثمَّ ، يجب �إر�صاُد �لأطفال �إلى كيفية َفْهم �لح�صاب �لتَّناظرّي ، من ِخلِل ُمماثلته �َصْيًئا 
َف�سيًئا بما يقاِبُله من اأَ�ْسياء اأخرى ، مثل : » َهذا َن�سيبك ، وهذا ن�سيبي « َوَتْحويِل ذلك اإلى 
�أن هناك و�صائَل عديدًة لإجر�ء  �أن تدعهم يدركون  �أنه يجب  .. كما  �أَْعد�د  يقابله من  ما 
احة �إلى �َصر�ِئَح  عمليات �لق�صمة �لمت�صاوية ، فعلى �صبيل �لمثال ، ُيْمكن ِق�ْصمُة )تق�صيم( �لتُّفَّ

ا �أو ُطوليًّا .. مت�صاويًة َعر�صيًّ
اللة  قيق ِلكلمة » ق�سمة « اأو الدَّ ِطلحي الدَّ روري اأن تعلَِّم اأطفالك الـَمْعنى اال�سْ ولي�س من ال�سَّ
ة ِلْلَك�ْسر » ن�سف « اأو الَك�ْسر »ُثلُث« ؛ اإذ يمكنك اأن تعلِّم اأطفاَلك ذلك ؛ با�ستخدام كلمات  الّريا�سياتيَّ
َبديلٍة مثل : » �لجزء .. �لن�صيب .. �لُكّل .. �لِقْطعة .. �لحجم نف�صه .. ُجْزٌء  من ثلثة �أجز�ء مت�صاوية«. 
بوَن تلَك �لمفاهيَم  ل مفهوَم �لِق�ْصمة عنَدما تدعهم ُيجرِّ �أكبر و�أَْف�صَ و�صوف ي�صتوعُب �لأطفاُل ب�صكل 

بيعيِة الَّتي تحيُط بهم .. ِة والمظاهر الطَّ باأنف�سهم في المواقف الحياتيَّ

)1( ُم�ْصَتوى ريا�ض �لأطفال : فهم �لمفاهيم �لأ�صا�صية للأرقام .

الِق�ْشمُة بالتَّ�شاوي (الِق�ْشمُة الـُمتَ�شاوية)

اُت َتْق�صيِمها)1( ة : �لأَْعد�د َوَعمليَّ يا�صياِتيَّ دليل �إر�صادي َفْهُم �لـَمباِدئ �لرِّ



َمدُّ الـَمفاهيِم الرِّياَضياتيّة  واِجٌب َمْنِزلّي

ًة ِلِجيراِنها .. ةُ َفطاِئَر ُمـَحالَّ اأَْح�َشَرِت الـَجدَّ

ِبما يَْكفي لأَْن يَتَقا�َشَمها الـَجميُع َمًعا ...

ي « . » �ُشْكًرا لَِك ، يا اأُمِّ

» اأُوه ، اإِنَّ َذِلَك لَـِمْن َدواعي �ُشروري « .



َم األَْشياَء ِبالتَّساوي َمَع الـُمْجتََمِع .. ِمَن األُمورِ الـَجيِّدِة أَْن تَُقسِّ

اإِنَّ ِجيراَن يونج - �شول يَتَقا�َشمون الَعَمَل َمًعا َحتَّى اإِذا َكاَن �َشْعًبا .. َدْعنا نََرى َكيَْف يَْفَعلوَن َذِلَك .

بيَّ الَّذي يَ�ْشُكُن ُقبالَة يونج  اإِنَّ ال�شَّ
الـِجراِئِد  ِبا�ْشِتالِم  يَقوُم  �شول   -
الـَجراِئَد  نَْقتَ�ِشِم  َدْعنا   «  : َويَقوُل 
يُْمِكنُني  َوِبَذِلَك   ، ُمنا�َشفًة  َمًعا 

ُم�شاَعدتََك « .

مًة ِبالتَّ�شاِوي كالتَّالي : ِع�ْشريَن قاِلًبا  غيرةَ ، َوكانَْت ُمَق�شَّ وِب ال�شَّ َو�َشلَْت َعَربُة الَيِد الَّتي تَـْحِمُل َقواِلَب الطُّ
يِِّد بارك.. لََقْد  دونج ، َجدِّ ال�شَّ يِِّد �شوو –  يِّدة »كيم« ، َوِع�ْشِريَن قاِلًبا لل�شَّ ِة ال�شَّ يِّدِة جان – نان ، َجدَّ لل�شَّ

غيرِة الَّتي يَْحتاُج اإِلَيْها .. تَقا�َشَم ُكلٌّ ِمنُْهما نَ�شيًبا ُمتَ�شاوًيا ِمْن َقواِلِب الِبناِء ال�شَّ



» لََديْنا �ِشتُّ ِبلْياٍت ، َوِمْن ثَمَّ .. يُْمِكُن اأَْن نَْقتَ�ِشَمها ثاَلَث 

ِبلْياٍت ِلُكلِّ واِحٍد ِمنَّا « .

اأَْن تَاأُْخَذ  اإِنَّ لََديَّ بَْع�ًشا ِمنْها في الـَمنِْزِل ؛ ِلَذا يُْمِكنَُك   «

اأَْكثََر ِمْن ثاَلِث ِبلْياٍت « .

» اإِنَّني اأُِحبُِّك َكثيًرا يا َعزيزتي « .

ا تُِحبُّني يَا اأَبي « . ْكثََر ِمـمَّ » اإِنَّني اأُِحبَُّك اأَْكثََر َواأَ

َمدُّ الـَمفاهيِم الرِّياَضياتيّة  واِجٌب َمْنِزلّي



ِمَن األَْفَضِل ِلبَْعِض األَْشياِء أَلَّا تَِتمَّ ِقْسَمتُها ِبالتَّساِوي .

َقْد يَكوُن ِمَن الأَْف�َشِل ِلَبْع�ِس الأَ�ْشياِء اأَلَّ تَِتمَّ ِق�ْشَمتُها ِبالتَّ�شاِوي ..

َفما َهِذِه الأَ�ْشياءُ ؟

» َدْعنا نَـْحِمُل �َشلَّتي الـُمْهَمالِت ِبالتَّ�شاِوي : اأَنِْت واِحدةٌ ، َواأَنا الأُْخَرى « .

ْخَرى ِمْن َف�ْشِلِك « . ِل ؛ ِلَذا يُْمِكنَُك اأَْن تَْجَعليني اأَْحِمُل �َشلًَّة اأُ ْكثَُر ُقْدَرًة َعلَى التََّحمُّ » .. َولَِكنَِّني اأَ�ْشَغُر َواأَ






